
 للناس خير أمة ؟ صىل اهلل عليه وسلمفكيف أخرج رسول هللا 

لقد كان القرآن الكريم منذ العهد املكي يوضح لإلنسان هويته احلقيقية الصادقة وهوية جمتمعه بل وهوية الكون 

 .الذي يتعامل معه

 :[25معالم في الطريق، ص ] يقول شهيد اإلسالم سيد قطب

من هو ؟ ومن  :كان يقول له .لقد كان القرآن املكي يفرس لإلنسان رس وجوده ووجود هذا الكون من حوله »

من ذا الذي يذهب  جاء به من العدم واملجهول ؟أين جاء ؟ وملاذا جاء ؟ وإىل أين يذهب يف هناية املطاف ؟ من ذا الذي 

يسترشفه وال يراه ؟  اه ويراه والذي حيس أن وراءه غيب  ما هذا الوجود الذي حيس :به ؟ وما مصريه هناك ؟ كان يقول له

 باألرسار ؟ ءمن أنشأ هذا الوجود امليل

كيف يتعامل العباد مع  :كام يبني له االكون أيض   كان يقول له كذلك كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ومع

 أ هـ.«. العباد ؟ 

 من خالل: ـبل خير أمة  ـللناس أمة  ليه وسلمصلى الله عولقد أخرج رسول الله 

منذ اليوم األول لدعوته هوية هذه األمة أن  صىل اهلل عليه وسلمفقد عصم رسول اهلل  :هوية واحدة متميزة -1

متتزج أو تشرتك مع غريها من حماور االستقطاب وعنارص اجلذب رغم وجود الدواعي امللحة والظروف املهيئة 

بأن أوضح للناس منذ الوهلة األوىل أنه جاءهم ليعبدوا اهلل وحده ال رشيك  ،لتلك املحاور أن تستقطب الناس

ٌء ُعَجاٌب  ﴿ ا:نه حتى قال قائلهم مستنكر  ذلك ع له، وفهموا هم دا  إهنَّ َهَذا َلََشآ ََة إهَِلا  َواحه ِله ، ص] ﴾َأَجَعَل اْلآ

 .[5: اآلية



عند كالمه عن أحوال العرب عند  ـ [27معالم في الطريق، ص ] ويؤكد هذا املعنى شهيد اإلسالم سيد قطب

هم وأغناها يف يد غريهم من األجناس فلم بأن أخصب بالد ـوبداية دعوته ِلم  صىل اهلل عليه وسلممبعث رسول اهلل 

 .دعوة إىل القومية العربية تستهدف جتميع قبائل العرب الستخالص أرضهم من املغتصبني صىل اهلل عليه وسلم ثرهايُ 

قلة قليلة متلك  ...للعدالة اللثروة وحتقيق   اأن املجتمع العريب كان كأسوأ ما يكون املجتمع توزيع  ـ رمحه اهلل ـ كام خيرب 

ثرها فلم يُ  ،وكثرة كثرية ال متلك إال الشظف واجلوع ...املال والتجارة والرتف وتتعامل بالربا فتتضاعف جتارهتا وماِلا

راية اجتامعية ليجمع حوله الغالبية العظمى من الناس يف وجه طغيان املال والرشف  صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 .واجلاه

. فقد أن املستوى األخالقي يف جزيرة العرب كان يف الدرك األسفل يف جوانب منه شتىـ محه اهلل ر ـكام حيكي 

 ـوكانت الدعارة يف  .يف املجتمع وكانت اخلمر وامليرس من تقاليد املجتمع الفاشية بل من مفاخره اكان التظامل فاشي  

دعوة إصالحية تتناول تطهري األخالق   عليه وسلمصىل اهللورغم ذلك فلم يعلنها  .من معامل هذا املجتمع ـصور شتى 

إن سار يف أي من هذه  ـوقد أعاذه اهلل ـ  صىل اهلل عليه وسلموكان يف إمكانه  .وتطهري املجتمع وتزكية النفوس

وأصحابه  صىل اهلل عليه وسلمأال يلقى  األخالقيالدعوات إىل القومية العربية أو العدالة االجتامعية أو اإلصالح 

ثم بعد أن جيتمع الناس حول أي من هذه  ..ضوان اهلل عليهم من املعارضة والعنت والصعوبات التي واجهتهمر

يعلنها دعوة إىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له وقد تبعه الناس وسمعوا له فأحرى أن يتبعوه يف ذلك ويسمعوا  ،الرايات

إنام وجهه سبحانه إىل  ،هذا التوجيه صىل اهلل عليه وسلممل يوجه رسوله  ـوهو العليم احلكيم  ـولكن اهلل سبحانه  ،له

 ...وأن حيتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء «ال إله إال اهلل» أن يصدع بـ



إن كان و ...راية ربانية تقوم عىل تعبيد الناس لرهبم منذ اليوم األول لدعوته صىل اهلل عليه وسلمبل وأعلنها 

األخالقي وغريه من  واإلصالح ،العدل أنواعداد األرض من مغتصبيها والعدالة اإلجتامعية وغريها من اسرت

 ...اإلصالحات هو من مقاصد هذا الدين

َن املآُ  ﴿ ي َوُسبآَحاَن اهللهه َوَما َأَناآ مه
بََعنه رَيٍة َأَناآ َوَمنه اتَّ

ُعو إهىَل اهللهه َعىَل َبصه  َأدآ
هه َسبهييله كهنَي ُقلآ َهـذه ه يوسف: ] ﴾رشآ

108]. 

هويتها اإلسالمية التي جيتمع حوهلا املسلمون، وقرر أهنم  األمةهلذه  صىل اهلل عليه وسلمفبعد أن حدد رسول اهلل  -2

د التي يمكن أن حتدث من تبني القضايا الرائجة عن أمة واحدة من دون الناس جّرد هذه اهلوية من االلتباسات

من غري  أهل دعوته من دعاة اإلصالح األخالقي واالجتامعي  هفيها غري هيشاركالناس وقت الدعوة، التي 

إذا طرحت  ـالدعوة ولكن من شأهنا  أو غريها من القضايا التي ربام ال تكون رائجة وقت ،والتحرر السيايس

أن جتد مساندة من قوى كثرية هيمها حتقيق هذا  ـ جتامعية السائدة يف وقت الدعوةحسب الظروف السياسية واال

وإن كانت خمالفة يف اِلوية والعقيدة وسائر التوجيهات لصاحب الدعوة وكذلك  ،الربنامج اإلصالحي أو ذاك

يكون من شأهنا أن جتد قبوال  رسيعا  لدى الناس حلاجتهم املاسة إليها لفرط معانتهم من التفسخ األخالقي 

الظلم االجتامعي أو احتالل جزء من أراضيهم من قبل آخرين من غري جلدهتم وفرض والفوارق الطبقية و

 .التبعية عليهم

ما مل يكن التي يصعب عىل صاحب الدعوة جتنبها  ـاِلوية من كل هذه االلتباسات  صىل اهلل عليه وسلم  وبتجريده

اجتامعية  ،هويات أخرى عربية أو فارسية أو تركيةمقوما من مقومات   ـامتنع أن يصري اإلسالم  بعد ذلك  ـ ا باِلدىمستن  



االلتباسات ) من إسالم صحراوي وآخر ريفي وثالث صناعي أو إسالم وامتنع أن يتعدد اإلسالم بتعدد  ،سياسية أو

.. .اجتامعي وآخر فردي أو إسالم اشرتاكي وآخر ليربايل أو إسالم تركي وآخر مرصي وثالث عريب... ورابع بربري

 الرشعيات واحلضارات املقبولة يف الدين !!! جنويب ( بتعدد أوريب وشاميل أو أووآسيوي 

العربية أو  األمةوامتنع أن يصري اإلسالم فصيال  من فصائل اإلصالح األخالقي أو االجتامعي أو السيايس يف 

أمته الواحدة املتميزة غريها من األمم وحتققت لإلسالم هويته الواحدة املستقلة عن غريها، وأصبح لإلسالم بذلك 

بذلك رشعية التعدد يف اِلويات بامتزاج اِلوية اإلسالمية  صىل اهلل عليه وسلمعن غريها من األمم، فأبطل رسول اهلل 

راجع  ] « االجتامع عىل اإلسالم واالنتساب إىل الرشع »وأصبح لإلسالم هوية واحدة متميزة هي: بغريها من خارجها 

 وهي رشعية واحدة ال تتعدد تقوم عليها أمة واحدة ال تتعدد وال تتفرق بدعاوى اجلاهلية. ، [كتاب االعتصام للشاطبي

ه وتعاىل بالنسك واحلكم ـراد اهلل سبحانـمن إف صـد اخلالـة عىل التوحيـأقام اهلوي صىل اهلل عليه وسلمكام أنه  -3

ي َوحَمآَياَي َوََمَاِته هللههه  ﴿ :وعالول اهلل جل قب ـبعد إفراده تبارك وتعاىل بالربوبية  ـوالوالء 
ُقلآ إهنَّ َصاَلِته َوُنُسكه

هنَي  َعاملَ  .[162األنعام:] ﴾َربِّ الآ

تَغهي َحَكام   ﴿ وقوله تعاىل:  َ اهللهه َأبآ  .[114األنعام: ] ﴾َأَفَغريآ

يها   ﴿ :وجل وقوله عز
هُذ َوله َ اهللهه َأَّتَّ  .[14األنعام:] ﴾ُقلآ َأَغريآ

ا  اْلية  ﴿ :وعالوقوله جل  ي َربه
َ اهللهه َأبآغه  .[164األنعام: ] ﴾ُقلآ َأَغريآ



بإرشاك غريه معه يف الوالء أو   ـعز وجل  ـوبذلك أسقط رشعية أي وضع يقوم عىل التمرد عىل سلطان اهلل 

 اإلسالمعىل غري يقوم عىل أساس االجتامع  ـوبذلك ال يكون ألي وضع علامين أو قومي  ،احلكم أو النسك أو الربوبية

 رشعية إسالمية يستند إليها بدعوى أن القائمني عليه مسلمون !!..  ـواالنتساب إىل غري الرشع 

 :صىل اهلل عليه وسلمأسقط رشعية االفرتاق الديني والدنيوي بقوله  صىل اهلل عليه وسلمكام أنه  -4

ما أنا »، قالوا ومن هي يا رسول اهلل ؟ قال: «وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة»

 .(1) «اجلامعة» :ويف رواية. «عليه وأصحايب

 .تعدد اِلويات من داخل الدين كام أبطلها من خارجه صىل اهلل عليه وسلموبذلك أبطل 

وحكمها وذلك من خالل األطر املختلفة كمشاركة  شئوهنايف إدارة  صىل اهلل عليه وسلم له ةاألمحتقيق مشاركة  -5

 عند األمة والسعود يمثلون األمة عنده صلى هللا عليه وسلمالفرق بين النقباء والسعود أن النقباء يمثلونه  - السعود

ومشاركة غريهم  ناملهاجرياخلمسة بوصفهم َمثلني عن أحياء األنصار، وأبو بكر وعمر بوصفهام َمثلني عن  -

 .من َمثيل القبائل

يا حممد ناصفنا متر املدينة  :فقال صىل اهلل عليه وسلم عن أيب هريرة: أتى احلارث ُ النبي اينوالطرب رازروى الب

واهلل ما أعطينا الدنية يف أنفسنا يف  :فكلهم قالوا ، « ال حتى أستأمر السعود » :وإال مألناها عليك خيال  ورجاال  قال

 .غدرت يا حممد :فأخرب احلارث فقال ،اجلاهلية فكيف وقد جاء اإلسالم

نبئ بأن املدينة درع حصني ويعرض ِلم رأيه أهنم ال ( بعد أن أخربهم برؤياه التي تُ  دُح واستشارهم يف ) أُ 

وإن دخلوا املدينة  ،امهم أقاموا برش مقام وبغري جدوىفإن أقام املرشكون بمق ،خيرجون من املدينة وأن يتحصنوا هبا



ولكن أشار عليه الكثري من   ـوكان هذا هو الرأي   ـقاتلهم املسلمون عىل أفواه األزقة والنساء من فوق البيوت 

 .[241الرحيق المختوم ص] .املسلمني بخالف ذلك فاستجاب لرأهيم

واهلل لئن  » :يف بدر فأشاروا عليه بمجالدة املرشكني وقالوا كلمتهم املشهورة صىل اهلل عليه وسلمكام استشارهم 

  .[199الرحيق المختوم ص] « استعرضت بنا البحر فخضته خلضناه معك

يروي لنا التاريخ يف غزوة مؤتة ما فعل  .هذا األمر صىل اهلل عليه وسلممنه  ـرضوان اهلل عليهم  ـوتعلم أصحابه 

حتى قوامه مائتا ألف فجعلوا يتشاورون  اجيش    ـوهم ثالثة آالف مقاتل  ـحني واجهوا  عليه وسلمصىل اهلل أصحابه 

فاستقر  ،إما ظهور وإما شهادة :انطلقوا فإنام هي إحدى احلسنني :بقوله ـ اهلل عنه يضر ـشجعهم عبد اهلل بن رواحة 

  .[.376-375السابق، ص  المصدر] إىل ما دعا إليه عبد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه الرأي

ُرُهمآ ُشوَرى َبيآنَُهمآ  ﴿ :وأصحابه رضوان اهلل عليهم كام أخرب اهلل تعاىل عنهم صىل اهلل عليه وسلمفقد كان   ﴾ َوَأمآ

 .[38: ، اآليةالشورى ]

أبقى فبذلك حقق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مشاركة األمة له من خالل َمثليها عن أطرها املختلفة التي  -

عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ـ وسواء كانت أطر والءات خاصة أو أطر عمل إسالمي  ولكن داخل والء 

اإلسالم العام وعقيدته الواحدة ورشيعته الواحدة وهويته الواحدة سواء كانت األطر عرقية أوظائف رشعية أو 

رشعية، وغفار وأسلم وجهينة أمثلة ألطر قبليات عرقية مصالح مشرتكة. فاملهاجرين واألنصار مثال ألطر الوظائف ال

 ورحم.



وتروي لنا السرية قبيل فتح مكة كيف كان تشكيل جيش املسلمني الفاتح  يقول العباس يف حديثه عن فتح مكة 

يا عباس احبسه » وإسالم أبى سفيان: فلام ذهب لينرصف )أي أبو سفيان( قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

، قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث «ق الوادي عند خطم اجلبل ـ حتى متر به جنود اهلل فرياها بمضي

أمرين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أحبسه، قال: ومرت القبائل عىل راياهتا، كلام مرت قبيلة قال: يا عباس من 

قول: يا عباس من هؤالء ؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما يل هذه ؟ فأقول: سليم فيقول ما يل ولسليم؟ ثم متر القبيلة في

ومزينة ؟ حتى نفذت القبائل، ما متر به قبيلة إال يسألني عنها، فإذا أخربته هبم قال ما يل ولبني فالن، حتى مر رسول 

 اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف كتيبته اخلرضاء.

هم ـ وال يرى منهم إال احلدق من احلديد، فقال: قال ابن إسحاق: فيها املهاجرون واألنصار ـ ريض اهلل عن

سبحان اهلل يا عباس من هؤالء !! قلت: هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف املهاجرين واألنصار، قال: ما ألحد 

النبوة،  هبؤالء قبل وال طاقة، واهلل يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيام  !!، قال قلت: يا أبا سفيان إهنا

 ، وخمترص سرية ابن هشام[.182، ص 2قال فنعم إذن]زاد املعاد يف هدى خري العباد، جـ

قالوا:  اجلد بن القيس « من سيدكم يا بني سلمة ؟ » ويف الصحيح أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ِلم: 

البخل، ولكن الفتى األبيض اجلعد برش بن وأي داء أدوأ من » عىل أنا نبخله. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 «.الرباء بن معرور 



وفيه أيضا  عن أيب سعيد اخلدري:  أن أهل قريظة نزلوا عىل حكم سعد فأرسل النبي صىل اهلل عليه وسلم إليه 

لوا عىل هؤالء نز» ، فقعد عند النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: «خريكم » أو قال: « قوموا إيل سيدكم » فجاء فقال: 

 «.حكمت بام حكم به امللك » قال: فإين أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهيم فقال: «. حكمك 

» ، فأنزلوه، فقال عمر: سيدنا اهلل عز وجل، قال: «قوموا إيل سيدكم » ويف رواية أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها: 

 [.53ص 2جـ ، وذكر احلافظ أنه حسن 476ص 7، فأنزلوه.]الفتح جـ«أنزلوه 

وأما نموذج أطر املصالح املشرتكة: فقد روى ابن عباس ريض اهلل عنهام أن أسامء بنت يزيد األنصارية ـ ريض اهلل 

عنها ـ  أتت إيل النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو بني أصحابه فقالت: يا رسول اهلل إين وافدة النساء إليك، إن اهلل بعثك 

ك واتبعناك، وإنا ـ معرش النساء ـ حمصورات، قواعد بيوتكم، مقتىض شهواتكم، باحلق للرجال والنساء، فآمنا ب

وحامالت أوالدكم، وأنتم ـ معرش الرجال ـ  فضلتم علينا باجلمع واجلامعات، وعيادة املرىض، وشهادة اجلنائز، واحلج 

ا أو  ا أو مرابط ا حفظنا لكم بعد احلج، وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل، وإن الرجل إذا خرج حاج  معتمر 

أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أوالدكم، أفام نشارككم يف هذا اخلري واألجر يا رسول اهلل ؟ فالتفت النبي 

« هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها يف أمر دينها؟» صىل اهلل عليه وسلم بوجهه كله إىل أصحابه ثم قال: 

انرصيف أيتها املرأة وأعلمي من » ول اهلل، ما ظننا امرأة هتتدي إىل مثل هذا. فالتفت النبي إليها ثم قال: فقالوا يا رس

ا بحقه ـ  يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله   «.خلفك من النساء أن طاعة الزوج ـ اعرتاف 

ا فيام يرويه ابن إسحاق عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال:  أعطى رسول اهلل صىل اهلل عليه  ملا» وأيض 

 وسلم ما أعطى من تلك العطايا يف قريش ويف قبائل العرب ومل يكن يف األنصار منها يشء. ]الرحيق املختوم[.



وجد هذا احلي من األنصار يف أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي واهلل رسول اهلل صىل اهلل  

عد بن عبادة ريض اهلل عنه فقال يا رسول اهلل، إن هذا احلي من األنصار قد وجدوا عليه وسلم قومه فدخل عليه س

عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت، قسمت يف قومك وأعطيت عطايا عظاما  يف قبائل العرب ومل 

ول اهلل ما أنا إال من قومي، قال: يا رس« فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ » يك يف هذا احلي من األنصار منها يشء، قال: 

فخرج سعد فجمع األنصار يف تلك احلظرية، فجاء رجال من املهاجرين «. فامجع يل قومك يف هذه احلظرية » قال: 

فرتكهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلام اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا احلي من األنصار فأتاهم 

يا معرش األنصار مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدمتوها » وسلم  فحمد اهلل، وأثنى، ثم قال: رسول اهلل صىل اهلل عليه 

قالوا: بىل، اهلل « عيل يف أنفسكم؟ أمل آتاكم ضالال  فهداكم اهلل ؟ وعالة فأغناكم اهلل. وأعداء فألف اهلل بني قلوبكم؟

الوا بامذا نجيبك يا رسول اهلل ؟ هلل ولرسوله املن ق« أال جتيبوين يا معرش األنصار؟ » ورسوله أمن وأفضل، ثم قال: 

قتم آتيتنا مكذب ا فصدقناك وخمذوال  » والفضل. قال صىل اهلل عليه وسلم:  أما واهلل لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولُصده

ا فآويناك، وعائال  فآسيناك، أوجدتم يا معرش األنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا تألفت ا  فنرصناك، وطريد  هبا قوم 

ليسلموا، ووكلتكم إىل إسالمكم ؟ أال ترضون يا معرش األنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعري، وترجعوا برسول اهلل 

إىل رحالكم فوالذي نفس حممد بيده، لوال اِلجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس شعب ا وسلكت األنصار 

فبكى القوم حتى أخضلوا «. نصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار شعب ا لسلكت شعب األنصار، اللهم ارحم األ

حلاهم، وقالوا: رضينا برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قسام  وحظ ا، ثم انرصف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 أ هـ.«. وتفرقوا... 



الوالء اخلاص لإلطار الذي ينتمي إليه والبد يف كل هذا أن يتقدم الوالء العام لإلسالم واملسلمني عامة عىل 

ا له. طع هذا الوالء اخلاص وال يتقدم إذا تعارض مع الوالء العام ومل يكن خادم   املسلم أو ُيقآ

 وباإلبقاء عىل التعدد عمق املشاركة وبتعميق املشاركة يتعمق االنتامء وال توجد أي درجة من االغرتاب.

ني الفرد واجلامعة فقد ربَّى صىل اهلل عليه وسلم أصحابه عىل روح حقق صىل اهلل عليه وسلم التوازن ب -7

 الفريق ال روح القطيع، وال روح الترشذم والتدابر والتنازع واالختالف:

ي َوُسبآَحاَن اهللهه 
َبَعنه رَيٍة َأَناآ َوَمنه اتَّ ُعو إهىَل اهللهه َعىَل َبصه  َأدآ

هه َسبهييله َن وَ روح الفريق يف قوله: ﴿ُقلآ َهـذه َما َأَناآ مه

كهنَي﴾ ]يوسف:  ه  [.108املآُرشآ

يدعو إىل اهلل هبا عىل بصرية من ذلك ويقني وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا » يقول اإلمام ابن كثري: 

-495ص  2تفسري القرآن العظيم جـ«] إليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل بصرية ويقني وبرهان عقيل ورشعي 

496.] 

ا  فالبصرية واليقني والربهان أوىل سامت روح الفريق التي يرتبى عليها األفراد ويذم اهلل ـ  تبارك وتعاىل ـ أناس 

 فقدوا البصرية وتربوا عىل روح القطيع فيقول جل وعال:

َمُع إهالَّ ُدَعاء َونهَداء ُق بهاَم الَ َيسآ
ي َينآعه يَن َكَفُرواآ َكَمَثله الَّذه ذه ُلوَن ﴾ ] البقرة:  ﴿ َوَمثَُل الَّ قه ٌي َفُهمآ الَ َيعآ ٌم ُعمآ ُصمٌّ ُبكآ

[ ، فال يكون املسلم كاِلمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يركنوا إىل 171

 ركن وثيق.

 وينهى صىل اهلل عليه وسلم عن ذلك فيقول:



عة يقول: أنا مع الناس إن أ»  حسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم ال يكن أحدكم إمه

[. حتى يكون املسلم أهال  ملا وصفه 62]الرتمذي، رقم « إن أحسن الناس أن حتسنوا، وإن أساءوا أن جتتنبوا إساءهتم 

 «.  يسعي بذمتهم أدناهم » به صىل اهلل عليه وسلم: 

أجرنا من » ملسلمني وأقرها صىل اهلل عليه وسلم بقوله: وقد حتقق هذا يف القرن النبوي حتى أجارت امرأة من ا

 [.393الرحيق املختوم، ص «] أجرت يا أم هانئ 

ا إىل اليمن فسأله:  قال بكتاب اهلل، « كيف تقيض إذا عرض لك قضاء ؟ » وقد بعث صىل اهلل عليه وسلم معاذ 

، 5قال: أجتهد رأيي وال آلو]مسند أمحد: جـ« ؟ فإن مل جتد » ، قال: فبسنة رسول اهلل،  قال: «فإن مل جتد » قال : 

 [. فهذا معاذ بن جبل ريض اهلل عنه جيتهد رأيه يف زمن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 242ص

ا لرأي رسول اهلل صىل اهلل عليه  وهذا عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ يف مسألة األسارى يقول فيها برأي خالف 

ه القرآن الكريم عىل رأيه ]الرحيق املختوم، ص وسلم وأيب بكر ريض اهلل رُّ
َن اهللهه َسَبَق 219عنه وُيقه َتاٌب مِّ

الَ كه وآ [ ، ﴿ لَّ

ُتمآ َعَذاٌب َعظهيٌم ﴾ ]األنفال:  ياَم َأَخذآ
ُكمآ فه  [.68مَلَسَّ

مع الصبيان وحتى صبيان املسلمني ـ فضال  عن كبارهم ـ يرتبون عىل ذلك فهذا الصبي: عبد اهلل بن الزبري يلعب 

يف الطريق فيمر هبم عمر ريض اهلل عنه فيفر الصبيان هيبة من عمر إال ابن الزبري فيسأله عمر ريض اهلل عنه: مله مَل هترب 

لست جاني ا فأفر منك، وليس يف الطريق ضيق فأوسع » مع الصبيان ؟ فيقول الصبي كلمته التي حفظها له التاريخ: 

 [.305-304ص 1بية األوالد يف اإلسالم، جـ]عبد اهلل ناصح علوان: تر« لك 



فأخذت شخصية كل فرد من أصحابه صىل اهلل عليه وسلم مساحتها يف النمو دون عنارص ضاغطة عليها من 

اخلارج تؤدي إيل ضمور عنارص هذه الشخصية أو تلف خامتها البرشية أو كوهنا شخصية تعتمد عىل التلقني واإلحياء 

الفارق الضخم جدا  بني شخصيته صىل اهلل عليه وسلم وبني شخصيات أصحابه ـ  والتقليد دون بصرية، ورغم

رضوان اهلل عليهم ـ بل والناس كافة مل تضمر شخصياهتم إىل جواره بل ُتويف صىل اهلل عليه وسلم وقد ترك معجزة 

ا هُيتدى هبم وُيسرتشد. فلم حُيدث فرا ا بموته صىل اهلل عليه عظمى من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم أصحابه نجوم  غ 

 وسلم بل ترك السامء مليئة بالنجوم.

ا عن روح الترشذم والتدابر والتنازع  نمو شخصية الفرد واستقالليتها إذن أمر رضوري... ولكن بعيد 

 واالختالف.

ب روى اإلمام أمحد من حديث سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه: وُأمرنا أن نغري عىل حي من بني كنانة إىل جن

ا فلجأنا إىل جهينة فمنعونا وقالوا: مله تقاتلون يف الشهر احلرام ؟ فقلنا: إنام نقاتل من  جهينة وأغرنا عليهم وكانوا كثري 

أخرجنا من البلد احلرام يف الشهر احلرام، فقال بعضنا لبعض: ما ترون ؟ فقال بعضنا: نأِت نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

قيم. وقلت أنا يف أناس من أصحايب: ال بل نأِت عري قريش فنقتطعها، فانطلقنا إىل العري فنخربه. وقال قوم: ال بل ن

وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئ ا فهو له، فانطلقنا إىل العري وانطلق أصحابنا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فأخربوه 

ا وج» اخلرب.. فقام غضبان ا حممر الوجه فقال:  ئتم متفرقني ؟ إنام أهلك من كان قبلكم الفرقة، أذهبتم من عندي مجيع 

، فبعث علينا عبد اهلل بن جحش األسدي فكان «ْلبعثن عليكم رجال  ليس بخريكم، أصربكم عىل اجلوع والعطش 

 أول أمري يف اإلسالم.



 ويويص صىل اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري ملا بعثهام إىل اليمن:

 [.79، ص 4]البخاري: جـ« تطاوعا وال َّتتلفا »  

صبغ صىل اهلل عليه وسلم األمة بصبغة اإلسالم وأقام التامسك االجتامعي عىل أساس التمسك الفردي  -

 بالقيم:

نَا  وألمهية الصبغة اإلسالمية وتزكية الفرد بتمسكه بالقيم اإلسالمية يدعو خليل الرمحن ربه تبارك وتعاىل: ﴿ َربَّ

مآ إهنََّك َوا يهه َمَة َوُيَزكِّ كآ
ُمُهُم الآكهَتاَب َواحلآه مآ آَياتهَك َوُيَعلِّ نآُهمآ َيتآُلو َعَليآهه مآ َرُسوال  مِّ يهه

يُز احلَكهيُم ﴾ ]البقرة:  بآَعثآ فه َأنَت الَعزه

129.] 

وامتن عىل فكانت تزكيتهم بطاعة اهلل عز وجل وإخالصهم له وتطهريهم من الدنايا، فاستجاب اهلل تعاىل له 

يُكمآ َوُيَعلِّ  نَا َوُيَزكِّ
نُكمآ َيتآُلو َعَليآُكمآ آَياته يُكمآ َرُسوال  مِّ

نَا فه َسلآ َمَة املؤمنني بذلك فقال تعاىل: ﴿ َكاَم َأرآ كآ كهَتاَب َواحلآه ُمُكُم الآ

َلُموَن﴾  ]البقرة:  آ َتُكوُنواآ َتعآ ا مَل  [.151َوُيَعلُِّمُكم مَّ

متنان اهلل عليهم عىل تعليمهم الكتاب واحلكمة فقد كان القرآن ينزل مقررا  للقيم فكانت تزكيتهم مقدمة يف ا

َرَأُه َعىَل النَّاسه َعىَل مُ  نَاُه لهَتقآ آنا  َفَرقآ ٍث األخالقية ومربيا  ِلذه الصفوة التي استجابت لرهبا عىل تلك القيم: ﴿ َوُقرآ كآ

يال  ﴾ ]اإلرساء:  نَاُه َتنزه لآ  [.106َوَنزَّ

ا كام كا نت هذه العصبة مقتدية برسوِلا صىل اهلل عليه وسلم الذي كان ُخُلقه القرآن، وتقص علينا السرية بعض 

من تلك القيم الكلية التي استقرت يف نفوس املسلمني األوائل عىل لسان جعفر بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ خماطب ا 

ا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  دعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده  ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا ف» النجايش وخمرب 



من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن املحارم 

ال نرشك به والدماء، وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهلل وحده 

شيئ ا، وأمرنا بالصالة والزكاة  والصيام ـ  فعدد عليه أمور اإلسالم ـ فصدقناه وأمنا به واتبعناه عىل ما جاءنا من دين اهلل 

 [.90الرحيق املختوم ص «] 

يَم َحنهيفا  وَ  َراهه َة إهبآ لَّ َيام  مِّ
كهنَي ﴾ ] فمجمـوعة القيم اإلسالمية التي قال اهلل عز وجل عنها: ﴿ دهينا  قه ه َن امُلرشآ َما َكاَن مه

ا 161األنعام:  [ ،  ترفع من فاعليات الفرد وروحه املعنوية وتعمق من إسهاماته يف جمتمعه وتفاعله مع بيئته وجتعله فرد 

لهحه  َر املآُصآ يُع َأجآ
اَلَة إهنَّا الَ ُنضه َتابه َوَأَقاُمواآ الصَّ

كه ُكوَن بهالآ يَن ُيَمسَّ
ذه ا: ﴿ َوالَّ ا 170نَي ﴾ ]األعراف: متامسك  [ ، ال متهوك 

ُه  َوتآ َتهآ ي اسآ
ذه وال حريان ا، فال تتفرق النفس داخل كيان الفرد مشدودة  إىل أهواء شتى تتجاذهبا أو متزقها: ﴿ َكالَّ

اَن ﴾ ] األنعام:  َ  َحريآ
ضه  األَرآ

َياطهنُي يفه  [.71الشَّ

[ ، وقوله صىل اهلل 387، ص 3مسند أمحد جـ « ] قية لقد جئتكم هبا بيضاء ن» بل كام قال صىل اهلل عليه وسلم: 

 [.182ص  1احتاف املهرةٍ ٍ، جـ «] تركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك » عليه وسلم: 

وهذه القيم إنام صبغت األمة بصبغة اإلسالم وأدت إىل استقامة سلوك الفرد من خالل ربط التوجيه باحلدث 

والعلم بالعمل والتلقي للتنفيذ من خالل شمولية التوجيه الرباين عىل أساس ُخُلق برشي نظيف، فقد اختار اهلل  تبارك 

س يف اجلاهلية فهو ـ سبحانه ـ كام أنه أعلم حيث جيعل رسالته ـ وتعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم أصحابه من خيار النا

 أعلم بمن هو مستحق للهداية وصحبة نبيه صىل اهلل عليه وسلم. 



جتدون الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية  خيارهم يف اإلسالم إذا »يقول رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: 

 [.598، ص4مسلم جـ« ] فقهوا

  عليه وسلم عىل التأصيل من خالل خطاب شديد التأثري عىل الوجدان:حافظ صىل اهلل -9

ق اهلل سبحانه به بني احلق والباطل، أحكمه اهلل سبحانه  فكتاب اهلل تبارك وتعاىل جيمع بني وصفني أنه فرقان فره

بآَيانا  لِّ 
كهَتاَب ته نَا َعَليآَك الآ لآ  ﴾ ] النحل: وتعاىل وفصل آياته حتى قال تعاىل يف وصفه ﴿ َوَنزَّ

ٍ
ء  [.89ُكلِّ يَشآ

ي نآُه ُجُلوُد الَّذه رُّ مه
َشعه َ َتقآ

َثاينه ا  مَّ َتَشاهبه َتابا  مُّ
َن والوصف الثاين هو تأثريه الشديد عىل الوجدان، قال تعاىل: ﴿ كه

ره اهللَّه ﴾ ] الزمر:  نُي ُجُلوُدُهمآ َوُقُلوهُبُمآ إهىَل ذهكآ
ُمآ ُثمَّ َتله َن َرهبَّ  [.23خَيآَشوآ

َّا َعَرُفواآ 
عه َمه مآ َن الدَّ

يُض مه يُنَُهمآ َتفه  َتَرى َأعآ
ُسوله َل إهىَل الرَّ ُعواآ َما ُأنزه

َقِّ َيُقوُلوَن وقال جلَّ وعال: ﴿ و َإهَذا َسمه َن احلآ مه

يَن﴾ ]املائدة:  ده اهه ُتبآنَا َمَع الشَّ نَا آَمنَّا َفاكآ  [.83َربَّ

شدة توضيحه احلق ِلم عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها. ويقول ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ترك أمة من 

ولقد تركنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه يف السامء إال ذكر لنا منه علام  » أبو ذر ريض اهلل عنه: 

 [. 131، ص 2تفسري القرآن العظيم، جـ «] 

ا مصبحهم كام كان صىل اهلل عليه وسلم  يعظهم حتى تذر ف عيوهنم وخيشع قلوهبم وخيطبهم كأنام ينذرهم جيش 

وَمسيهم... فلبى صىل اهلل عليه وسلم فيهم قوة الشعور الديني مع قوة البصرية الدينية التي تعطي مفاهيم صحيحة ال 

، وال يف تسمح بدعاوى اجلاهلية من روابط العرق وَّتوم األرض وال بفصل الدين عن الدولة يف أية صورة من الصور

 (.2أي عرص من العصور)



أي أنه خاطب العقل و الوجدان معا  فسلم أصحابه ريض اهلل عنهم من ضالل الُعبَّاد الذي سببه اجلهل، وضالل 

 (.3العلامء الذي سببه قسوة القلب وجفاف الروح )

اَط  َ
يَم رصه اَط املُسَتقه َ َنــــا الرصِّ مآ َغريه امَلغُضوبه قال تعاىل معلام عباده كيف يدعونه: ﴿ اهده يَن َأنَعمَت َعَليهه

ذه الَّ

الِّنَي ﴾ ]الفاحتة:  مآ َوالَ الضَّ  [.7 – 6َعَليهه

 املغضوب عليهم: هم من تركوا العمل باحلق بعد علمه.

 والضالون: هم من جهلوا احلق فعملوا بخالفه. 

 حقق التوازن بني الرتسيخ الرأيس واالنتشار األفقي:  -10

يه وسلم التوازن بني الرتسيخ الرأيس بالدعوة والرتبية واالنتشار األفقي  بإزالة العوائق وفتح حقق صىل اهلل عل

الطريق أمام الدعوة باجلهاد فال يتسع نطاق األمة أكثر من طاقة استيعاب الصفوة ولتغيري الواقع بقوة الربهان وقوة 

(، فحقق مشاركة األمة يف 4 هبا ما ال يزع بالقرآن )السلطان بأمة تربت عىل احلق تدفع عنه الباطل، وبشوكة يزع اهلل

َفَسَدته ا ٍض لَّ َضُهمآ بهَبعآ ُع اهللهه النَّاَس َبعآ الَ َدفآ ُض الدفع والتغيري  ومشاركتهـــا يف السلطــة بعـد التمكــني: ﴿ َوَلوآ ألَرآ

ُ 251﴾ ]البقرة:  ٍض ِلَّ َضُهم بهَبعآ ُع اهللَّه النَّاَس َبعآ ال َدفآ ُم [ ، ﴿ َوَلوآ يَها اسآ
َكُر فه ُد ُيذآ ُع َوبهَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساجه َمتآ َصَوامه دِّ

 [.40اهللَّه َكثهريا ﴾ ] احلج: 

وهكذا أخرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من خالل هذه املرتكزات خري أمة أخرجت للناس استطاعت أن 

سلم بل ومتكنت بعد ذلك من هزيمة البيزنطيني يف تصمد يف وجه املرتدين عقب وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه و

فلسطني واالنتصار عيل الفرس يف القادسية وفتح مرص عيل يد عمرو بن العاص و القضاء عيل الدولة الساسانية وفتح 



أرمينيا وجورجيا واالنتصار عىل األسطول البيزنطي يف معركة ذات الصواري، كل هذه املالحم التي توشح صدر 

 فجره، وقعت فيام بني التحاق النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم بالرفيق األعىل وحتى مقتل عثامن وتويل اإلسالم يف

(، ص 44كتاب األمة رقم )« اإلسالم ورصاع احلضارات»عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام. ]الدكتور أمحد القديري: 

64.] 

قطاهبا الذي صنعها أمة عظمى من قبائل متفرقة متناحرة يف كل هذا، كان اإلسالم هو هوية هذه األمة وحمور است

حيكمها يف أفضل بالدها والة من قبل فارس والروم. ونرى أثر ذلك عندما كان اإلسالم هوية األمة، فقد كان الفرد 

الوالء،  املسلم من عامة األمة ال يرى يف غري اإلسالم سببا  للتجمع بل يرى أنه وحده أساس االنتامء وأنه وحده رابطة

ولذلك مل تكن لديه قابلية للشعور بالغضاضة يف أن يعيش عىل أرضه ـ بل وحيكمه ـ  مسلم من بلد آخر فصفة اإلسالم 

 جُتبُّ ما عداها ورابطة الدين ُتغني عام سواه.

مية ويقص علينا التاريخ أن املسلم كان خيرج من طنجة حتى ينتهي به املطاف إىل بغداد ال حيمل معه جنسية قو 

أو هوية وطنية وإنام حيمل شعارا  إسالميا  هو كلمة التوحيد، فكلام حل أرضا  وجد له فيها أخوة يف اإليامن وإن كانت 

 األلسنة خمتلفة واأللوان متباينة ألن اإلسالم أذاب كل تلك الفوارق واعتربها من شعارات اجلاهلية.

طليس إىل شاطئ املحيط اِلادي ومل ُيعترب يف أي قطر مر كام حيكي لنا كيف سار ابن بطوطة من شاطئ املحيط األ

ا ومل ُيراقب يف حركاته وسكناته ومل  ا  أو سفري  به أجنبي ا بل وأتيحت له الفرصة حيث حل أن يصبح قاضي ا أو وزير 

ن بالد اإلسالم يسأله أحد عن هويته أو جنسيته أو مهنته أو وطنه، فقد كان أفراد األمة يف حتركهم من بلد إىل بلد آخر م



ال حيتاجون إىل تأشريات دخول أو خروج ألن اإلسالم بلآَور هويتهم احلقيقة ومنحهم اجلنسية اإليامنية وزودهم بروح 

 [.53-52األخوة واملودة ]حممد حممد البدري، األمة اإلسالمية من التبعية إىل الريادة ص 

مية وتنظر إليه عىل أنه غزو من قبل الكفار لبالد اإلسالم وكانت األمة تقاوم الغزو الغريب الصليبي  مقاومة إسال

تنبغي جماهدته وإزالته وتقاوم ما وسعتها املقاومة  عملية تنحية الرشيعة اإلسالمية وإحالل القوانني الوضعية حملها 

 عىل أساس أن هذا كفر خيرج من امللة إذا رضيت به. 

قاتلوها بوصفهم مرصيني إزاء فرنسيني ولكن بوصفهم مسلمني فإن املرصيني حني قاتلوا احلملة الفرنسية مل ي

يقاتلون الكفار، وقد كان علامء الدين هم قادة هذه املقاومة، ولذا انصب غضب نابليون عىل األزهر بوصفه عنرص 

 املقاومة للغزو الصليبي.

ا بل مسلام    دفعه إسالمه إىل قتل قائد وتأِت قمة الداللة يف كون سليامن احللبي الذي قتل كليرب مل يكن مرصي 

 احلملة الصليبية املوجهة إىل أرض اإلسالم. 

وقد أدرك أعداء هذه األمة هويتها َما جعلهم يتزلفون إليها بادعاء اإلسالم أو  املحبة ألهله كام فعل نابليون عند 

 دخوله مرص.

--------------------------------------------------------------- 

واالفتراق المقصود في الحديث ليس هو االفتراق في المسائل االجتهادية فهذا واقع حتى في القرون المفضلة،  (1)

كنِيَ  ﴿الثالثة األولى. ولكن االفتراق الذي قال هللا تعالى عنه:  ِ ُقوا ِدينَُهمم َوَكاُنوا ِشَيعًا  *َواَل َتُكوُنوا ِمَن املمرُشم ِمَن الَِّذيَن َفرَّ

ِمم َفِرُحونَ ُكلُّ ِحزم  [. االفتراق الذي صاروا به شيعًا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض  31-30]الروم:  ﴾ٍب باَِم َلَدْيم



 ليسوا على تآلف وال تعاضد وال تناصر بل على ضد ذلك.وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة

َتِصُموام بَِحبمِل  َو ﴿والبغضاء ولذلك قال تعالى:  ُقوام اعم [ فبين أن التآلف إنما 103] آل عمران:  ﴾اهللِّ ََجِيعًا َوالَ َتَفرَّ

يحصل عند االئتالف على التعلق بمعني واحد، وأما إذا تعلقت كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به األخرى فالبد من 

َق بُِكمم َعن َسبِيلِهِ  ﴿ التفرق وهو معنى قوله تعالى: ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوام السُّ تَِقياًم َفاتَّ اطِي ُمسم ] األنعام:  ﴾َوَأنَّ َهـَذا ِِصَ

[. واالفتراق إما أن يكون راجعًا إلى أمر هو معصية غير بدعة ومثاله أن يقع بين أهل اإلسالم افتراق بسبب 153

رية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى يقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين دنيوي كما يختلف مثاًل أهل ق

رقون، ومثل هذا محتمل، وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق تأو يختلفون في تقديم وال أو غير ذلك فيف

 .192 -191ص  ،2جـ  “االعتصام”كتاب:  .خوارج من األمة ببدعهم التي بنوا عليها الفرقة

إن فصل الدين عن الدولة ليس ظاهرة حديثة، إنام هو سمة من سامت اجلاهلة يف أغلب العصور، يقول اهلل  (2)

ُبُد آَباُؤَنا َأوم  َك َما َيعم ُ  َأن عز وجل عىل لسان قوم شعيب عليه السالم: ﴿ َقاُلوام َيا ُشَعيمُب َأَصاَلُتَك َتأمُمُرَك َأن نَّرتم

َوالِنَا َما  َعَل يِف َأمم فم ِشيُد ﴾ ]هود: نَّ لِيُم الرَّ  [. 87َنَشاء إِنََّك أَلَنَت اْلمَ

 املنهج من شأنه إذا اتبع أن يمنع الضالل. (3)

حدثنا أبو غسان املسمعي وابن مثنى قاال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أيب عن قتادة عن مطرف بن عبد اهلل  (4)

أال » يه وسلم قال ذات يوم يف خطبته: بن الشخري عن عياض بن محار املجاشعي أن رسول اهلل صىل اهلل عل

إن ريب أمرين، أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدًا حالل، وإين خلقت عبادي 

حنفاء كلهم، وأهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن 

اهلل نظر إيل أهل األرض، فمقتهم: عرهبم وعجمهم، إال بقايا من أهل  يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطاناً، وإن

الكتاب، وقال: إنام بعثتك ألبتليك وأبتيل بك، وأنزلت عليك كتاًبا ال يغسله املاء تقرؤه نائاًم ويقظان، إن اهلل 



ك، أمرين أن أحرق قريًشا، فقلت رب إذًا يثلغوا رأيس، فيدعوه خبزة قال: استخرجهم كام استخرجو

واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيًشا == نبعث مخسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، 

قال: وأهل اجلنة ثالثة: ذو سلطان مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربى 

فيكم تبًعا، ال  ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال قال: وأهل النار مخسة: الضعيف الذي ال زبر له، الذين هم

يبتغون أهالً وال ماالً، واخلائن الذي ال خيفي له طمع وإن دق إال خانه، ورجل ال يصبح وال يميس إال وهو 

رواه اإلمام مسلم: حديث «. ) خيادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل ـ أو الكذب والشنظري الفحاش 

 خلقت عبادي كلهم حنفاء(.


